
1 pont

Athénét

Hérát

Aphroditét

1 pont

Hüakinthoszt

Proknét

Küknoszt

1 pont

Akhilleusz

Perszeusz

Bellerophón

1 pont

sebezhetetlen volt, ezért megfojtotta

az Athénától kapott karddal

megmérgezte

1/96. Kit neveznek az eposzok bagolyszeműnek? 

2/96. Kit változtatott Apollón hattyúvá? 

3/96. Melyik hérósz szelídítette meg a görög mitológia szárnyas lovát, Pégaszoszt?

4/96. Hogyan győzte le Héraklész a nemeai oroszlánt? 



1 pont

Hérát

Artemiszt

Iót

Írd be a választ!

1 pont

kos

1 pont

vadkan

1 pont

elefánt

5/96. Kit neveznek az eposzok tehénszeműnek? 

6/96. Milyen állat gyapjáért indultak útnak az Argonauták a mítosz szerint?  

7/96. Milyen állatot kellett megölnie Meleagrosznak a mítosz szerint? (Írd be csupa kisbetűkkel!) 

8/96. Melyik állat kapcsolja össze a történelmi csatákat? 
Hüdaszpész folyó (India), Heraclea (Itália), Alpok hágói



1 pont

Anubisz

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

fecskévé

kakassá

verébbé

9/96. Melyik egyiptomi isten szobra látható a képen?

10/96. Alektrüónnak Arész és Aphrodité találkáját kellett őriznie, hogy Héliosz fel ne fedezze és
el ne árulja őket a féltékeny férjnek. Ő azonban elaludt, Arész büntetésül madárrá változtatta.
Milyen madárrá?



1 pont

Rabszolgafiúk eleséget szórnak ki a baromfiudvarban

Kakasviadal

Állathangutánzó énekóra

11/96. Mit ábrázol a kép?



1 pont

párduc

oroszlán

tigris

1 pont

Apollón

Athéné

Poszeidón

12/96. Dionüszosznak melyik attribútumállata látható az alábbi képen (a szakállas férfialak alatt
megbúvó állat)? 

13/96. Melyik isten attribútumállatai a hattyú és a farkas? 



1 pont

sas

kutya

ló

khimaira

oroszlán

1 pont

galambot

malacot

kakast

14/96. Melyik állat volt a Kr. e. 1. századtól a római legiók jelképe?

15/96. Mit kért Szókratész halála előtt Kritóntól, hogy áldozzák fel Aszklépiosznak?



1 pont

Dionüszosz

Arész

Aphrodité

Írd be a választ!

2 pont

7

16/96. Melyik olümposzi isten jellegzetes kísérőit nevezhetjük kifejezetten állatiasnak? 

17/96. A képen Thetisz tengeristennőt látod, amint két Néreisszel együtt elviszi a tengeren át
Akhilleusznak a fegyvereket. Nézd meg figyelmesen a képet (ki is nagyíthatod): hány állatot
ábrázolt a festő a képen? (Keverék egynek számít.) A választ számmal írd be! (például ha hármat,
akkor így: 3)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1772-0320-19-


1 pont

Róma

18/96. Egy város neve köti össze ezeket az állatokat: lúd, elefánt, farkas. Melyik? (Ne felejtsd el
a városnév első betűjét nagybetűvel írni!) 



1 pont

Orpheus

Jelöld meg a helyes választ!

19/96. Kit ábrázol a mozaik az állatok társaságában? (Ne felejtsd el nagybetűvel írni a nevének
első betűjét!)



1 pont

Thot

Básztet

Szobek

Anubisz

Hórusz

20/96. Melyik egyiptomi isten szobra látható a képen?



1 pont

khimaira

hippokamposz

szirén

szphinx

21/96. Ezen az egér alakú vázán egy mitikus lény képe is megjelenik. Mi a neve? 



1 pont

Thot

Básztet

Szobek

Anubisz

Hórusz

Találd meg az összetartozókat!

22/96. Melyik egyiptomi isten szobra látható a képen?



3 pont23/96. Párosítsd össze a meghatározást a megfelelő állattal! 

fülemüle szarvas medve

Apám fel akart áldozni,
egy isten állattá
változtatva mentette meg
az életemet.

Zeusztól teherbe estem,
Héra bosszúból állattá
változtatott.

Nyelvem kivágta, szörnyű
bosszút álltam rajta,
bosszúja elől az istenek
állattá változtattak.

Apám fel akart áldozni,
egy isten állattá
változtatva mentette meg
az életemet.

Zeusztól teherbe estem,
Héra bosszúból állattá
változtatott.

Nyelvem kivágta, szörnyű
bosszút álltam rajta,
bosszúja elől az istenek
állattá változtattak.



3 pont24/96. Melyik önvallomáshoz melyik állat képe tartozik?

A B C

Gyönyörű ...... volt, közel
engedtem magamhoz, ó
jaj, mi történt! De legalább
az én lányom lett a
legszebb nő a világon.

Virágokat szedtem a réten,
mellém sétál egy békés,
gyönyörű ..... , hátára
ültem, jaj, már vitt is
magával!

Vidáman töltögettem a
serlegeket a lakomákon,
egyszer lecsapott rám egy
..... képében, és már vitt is
magával. Azóta az istenek
lakomáin töltögetem a
serlegeket.

Gyönyörű ...... volt, közel
engedtem magamhoz, ó
jaj, mi történt! De legalább
az én lányom lett a
legszebb nő a világon.

Virágokat szedtem a réten,
mellém sétál egy békés,
gyönyörű ..... , hátára
ültem, jaj, már vitt is
magával!

Vidáman töltögettem a
serlegeket a lakomákon,
egyszer lecsapott rám egy
..... képében, és már vitt is
magával. Azóta az istenek
lakomáin töltögetem a
serlegeket.



3 pont

3 pont

Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

egérré

bagollyá

pókká

lepkévé

25/96. Párosítsd össze a mondatot a megfelelő állattal! 

veréb kígyó bagoly

Férfi is voltam, nő is
voltam.

Szerelmem kedvencét
siratom.

Apám fejéből pattantam.

Férfi is voltam, nő is
voltam.

Szerelmem kedvencét
siratom.

Apám fejéből pattantam.

26/96. Párosítsd össze az álmot az állattal!

sas kígyó sólyom

Lavinia

Emese

Pénelopé

Lavinia

Emese

Pénelopé

27/96. Milyen állattá változtatta Athéné Arakhnét? 



1 pont

Thot

Básztet

Szobek

Anubisz

Hórusz

1 pont

oroszlánná

békává

delfinné

cetté

kígyóvá

Írd be a választ!

28/96. Melyik egyiptomi isten szobra látható a képen?

29/96. Milyen állattá változtatta Dionüszosz az őt elfogó kalózokat? 



1 pont

Sztümphalosz

1 pont

vadkan

1 pont

madarak

Jelöld meg a helyes választ!

30/96. Ezen a vázán Héraklészt láthatjátok. Honnan űzi el éppen a madarakat? Ne felejtsd el: a 
helynév első betűje nagybetű! 

31/96. Milyen lényt kellett elfognia Héraklésznek az Erümanthosz-hegynél? (Csak az állat nevét
írd be, csupa kisbetűvel, ne tegyél a végére t-t!) 

32/96. Milyen állatok viselkedéséből jósoltak az augurok az ókori Rómában? (Az állat nevét írd
be, kisbetűkkel!) 



1 pont

jégmadár

holló

varjú

veréb

1 pont

galambok

sólymok

sasok

1 pont

Hektór

Akhilleusz

Aiasz

33/96. A monda szerint Pallasz Athéné egyszer annyira megharagudott az egyik madárra, hogy
elkergette az Akropoliszról, ezért ott soha többé nem fészkelt. Melyik az?

34/96. Nesztór serlegén Homérosz szerint madarak ülnek. Milyen madarak? 

35/96. Az eposz hérószai kétlovas fogatot használtak, kivéve egy merész hérószt, akinek a
hagyomány szerint négylovas fogata volt. Ki volt az?



1 pont

giliszták

kígyók

nyulak

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

Khnum

Amun

Ré

Khepri

Ptah

Ozirisz

Hathor

Harpokratész

Széth

36/96. Milyen állatok láthatók a mítosz szerint Medúsza fején? 

37/96. Az alábbi egyiptomi istenek közül jellemzően kiket NEM ábrázoltak állat (vagy állatfejű 
ember) alakjában? 



1 pont

Hermész

Parisz

Apollón

Dionüszosz

Artemisz

1 pont

Hippokratész

Periklész

Leónidasz

Arisztotelész

Drakón

Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz.

Hamis.

38/96. Az alábbi mitológiai alakok közül kik voltak (valamikor) pásztorok?

39/96. Kinek a nevében szerepel állatnév?

40/96. A vizet merni a Dunába mondás ókori görög megfelelője így hangzik: „baglyot vinni
Athénba”. 



1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

41/96. A római mitológiában Venus madara  a hattyú, amely a kocsiját húzza. 

42/96. Az ókorban úgy gondolták, hogy a hattyú egyszer énekel, halála előtt.

43/96. Az úgynevezett vadkecske-stílus az athéni vázafestészet sajátossága volt. 

44/96. Homérosz ír Mérionész vadkanagyaras sisakjáról, amelynek mását a mükénéi anyagi
kultúrában találni meg.



1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

Jelöld meg a helyes választ!

45/96. A korinthoszi vázafestészet egyik jellemző vonása az edények díszítésén megjelenő 
állatfríz. 

46/96. A szirének halfarkú női lények, azaz sellők voltak. 

47/96. A sün ógörög megfelelője kígyóevőt jelent. 



1 pont

Thot

Básztet

Szobek

Anubisz

Hórusz

48/96. Melyik egyiptomi isten szobra látható a képen?



1 pont

krokodil

teknős

kobra

sárkány

gyík

1 pont

sas

griff

gólya

keselyű

szürkegém

Írd be a választ!

49/96. Az ókori Egyiptomban a Nílus deltáját, azaz Alsó-Egyiptomot egy istennő védelmezte,
Uadzset. Milyen alakban ábrázolták ezt az istennőt?

50/96. Az ókori Egyiptomban a Nílus völgyét, azaz Felső-Egyiptomot egy istennő védelmezte,
Nekhbet. Milyen alakban ábrázolták ezt az istennőt?



1 pont

Kerberosz

1 pont

quadriga

1 pont

szatürosz

51/96.  Melyik mitikus lény látható ezen a vázán? (Ne felejtsd el a nevének első betűjét 
nagybetűvel írni!) 

52/96.  Hogyan nevezték a rómaiak a négylovas kocsit? (A választ kisbetűkkel írd be!) 

53/96.  Milyen lények voltak ők? Pán, Szilénosz és Marszüasz (kisbetűvel kezdődik!) 



1 pont

pillangó

1 pont

5

1 pont

kentaur

1 pont

fakopáncs

54/96.  Milyen állatot jelent a pszükhé: lélek szó? 

55/96.  Nézd meg figyelmesen a képet (ki is nagyíthatod): hányféle állatot látsz a vázán? (A
választ számmal írd be!)   

56/96.  Milyen lény volt Nesszosz és Kheirón? (A válasz csak kisbetűket tartalmazzon, az első
betű is!) 

57/96.  Milyen állatot jelent a római Picus isten neve? (A válasz az állat neve, kisbetűkkel.) 

https://collections.mfa.org/objects/153469


Igaz vagy hamis?

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

58/96.  Az ellenséget letipró harci tevék az egyiptomi fáraók legrettegettebb fegyverei közé 
tartoztak. 

59/96. Az egyiptomi vadászok munkáját hajtókutyák segítették. 

60/96.  Az egyiptomi állattemetőkben milliószámra nyugszanak a mumifikált állatok. 

61/96.  Az egyiptomiak déli szomszédaiktól, a núbiaiaktól tanulták el a lótenyésztést. 



1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

1 pont

Igaz.

Hamis.

Találd meg az összetartozókat!

62/96.  Az egyiptomiak az istenek földi megnyilvánulását látták egyes állatokban. 

63/96.  Az egyiptomiak alsóbbrendű lényeknek tartották az állatokat. 

64/96.  Az egyik első egyiptomi „állatkert” III. Thotmesz fáraó nevéhez fűződik. 



3 pont65/96.  Isteni járgányokat látsz a képeken. Melyik kié?  Akihez semmi nem tartozik, jelöld X-
szel!

A B C X

Dionüszosz

Hermész

Kübelé

Zeusz

Aphrodité

Héra

Poszeidón

Hádész

Dionüszosz

Hermész

Kübelé

Zeusz

Aphrodité

Héra

Poszeidón

Hádész



3 pont66/96.  Az alábbi mondatok mitikus történeteket idéznek meg. Párosítsátok őket a hozzájuk
tartozó ábrázolásokkal!

A B C

Kalüdóni király fia, halálát
egy fahasáb okozza

Poszeidón fia, szörnylény
ellen küldik harcba

Zeusz fia, istállót is pucolt

Kalüdóni király fia, halálát
egy fahasáb okozza

Poszeidón fia, szörnylény
ellen küldik harcba

Zeusz fia, istállót is pucolt



3 pont67/96.  Párosítsd össze az utazást a képpel!

A B C

Szicília -> Korinthosz

Karthago -> Róma

Fönícia -> Kréta

Szicília -> Korinthosz

Karthago -> Róma

Fönícia -> Kréta



6 pont68/96.  Az egyiptomiak sokféle tárgyat készítettek el állatok formájában. Vajon mi volt a képeken
látható tárgyak funkciója? Párosítsd a képek számát a megfelelő megnevezéssel! 

1 2 3 4 5 6

amulett

edény

festékes paletta

koporsó

fogadalmi
szobor

múmiadísz

amulett

edény

festékes paletta

koporsó

fogadalmi
szobor

múmiadísz



Jelöld meg a helyes választ!

1 pont

Athénban, az Olümposzi Zeusz templomában

Athénban, Pallasz Athéné akropoliszi szentélyében

Spártában, Artemisz templomában

Spártában, Athéna Khalkioikosz templomában

Az olümpiai Zeusz-templomban

1 pont

csalogány, fecske, búbos banka

csalogány, veréb, feketerigó

fecske, jégmadár, sárgarigó

fecske, fácán, harkály

69/96.  Melyik isten szentélyében tartottak az ókorban szent kígyót, amelyet rendszeresen
etettek?

70/96.  Az egyik görög mítosz szerint egy család három tagja is madárrá változott. Melyik ez a
három madár?



1 pont

Lucretius

Vergilius

Horatius

Ovidius

1 pont

Kéüx - jégmadár

Kéüx - hattyú

Téreusz - búbos banka

Téreusz - jégmadár

Írd be a választ!

1 pont

hal

71/96.  Az antikvitásban (főként Arisztotelész nyomán) bizonyos állatokat  „államalkotó
élőlényeknek” (zóon politikon) tartottak. A római irodalomban különösen a méhekre tekintettek
úgy, mint az emberekhez hasonlóan szerveződő állatokra. Melyik költő ír a méhek életéről és
természetéről részletesen?

72/96.  A görög mitológiában egy házaspárnak annyira fejébe szállt a dicsőség, hogy Zeusznak és
Hérának nevezték egymást. Büntetésből az istenek madárrá változtatták őket. Hogy hívták a
férjet, és mit jelent a neve?

73/96.  Az egyik legrégebbi keresztény hitvallás szavainak kezdőbetűi egy állat nevét adják ki.
Így lett ez az állatábrázolás keresztény szimbólummá. Mi ez? Írd le magyarul, kisbetűvel!



1 pont

Arisztophanész

1 pont

kentaurok

74/96.  Ki az az író, akinek egy-egy műve ezekről az állatokról kapta a címét? (Ne felejtsd el: a
válasz első betűje nagybetű!) 

75/96.  Milyen lények ellen harcoltak a lapithák a mítosz szerint? (A nevüket kisbetűkkel írd be!) 



3 pont

Thetisz

Jelöld meg a helyes választ!

76/96.  Ki a képen látható mitológiai történet női főszereplője, aki mindenféle állattá változott át,
mielőtt beadta a derekát? (Ne felejtsd el: a név első betűje nagybetű!)
 



1 pont

A

B

C

D

77/96.  A képen látható domborművön melyik alak ábrázolja a tengeren fújó szeleket? 



1 pont

Zeusz

Aszklépiosz

Parisz

Orpheusz

1 pont

bika

hattyú

ló

kakukk

sas

78/96.  A keresztény ikonográfiai hagyományban gyakran ábrázolták Krisztust jó pásztorként.
Melyik az a görög-római mitológiai alak, akit hasonlóan jelenítettek meg, és akinek ábrázolásai
hatottak a Krisztus-ábrázolásokra?

79/96.  Milyen alakot NEM vett föl Zeusz az alábbiak közül?



1 pont

víz

szárazföld

levegő

Hérodotosz görög történetíró részletesen beszámol arról, milyen állatokat ismert meg
Egyiptomban. Azonosítsd az állatokat és írd a nevüket a szövegrészlet után!

1 pont

krokodil

1 pont

főnix

1 pont

víziló

80/96.  Milyen közegben élt a kétosz a mítosz szerint? 

81/96.  Mi ez az állat?
Egyszerre szárazföldi és vízi állat. Tojásait a szárazföldön rakja le és költi ki, s a nap nagy részét is ott 
tölti, az éjszakát azonban a folyóban, mert akkor a víz melegebb, mint a levegő és a harmat. Ahány állatot 
csak ismerünk a világon, mind közül ez lesz a legkisebből a legnagyobbá. Szeme olyan, mint a sertésé, 
nagy fogai s nagy testének megfelelő agyarai vannak… A karmai erősek, s hátán a bőre pikkelyes és 
átszúrhatatlan. (Kisbetűkkel írd be, az első betűt is!) 

82/96.  Mi ez az állat?
A valóságban ugyan nem láttam, csak képen, mert nagyon ritkán jelenik meg náluk – a héliopolisziak
szerint ötszáz évente egyszer –, s csak akkor, ha az apja meghalt. Ha valóban olyan, mint a képen,
nagyságáról és alakjáról azt mondhatjuk, hogy szárnytollai részben aranyosak, részben vörösek, termetre
pedig leginkább a sasra emlékeztet. (Kisbetűkkel írd be, az első betűt is!) 

83/96.  Mi ez az állat?
Ezt az állatot a következőképp formálta meg a természet. Négy lába van, patája két részből áll, mint az
ököré, orra tömpe, lósörénye, kiálló agyara, lófarka és -hangja van, s akkora, mint a leghatalmasabb ökör.
A bőre pedig valóban olyan vastag, hogy kiszárítva lándzsanyelet készítenek belőle. (Kisbetűkkel írd be,
az első betűt is!) 



1 pont

íbisz

Találd meg az összetartozókat!

7 pont

84/96.  Mi ez az állat?
Teste sötét színű, szinte fekete, két lába akár a darué, csőre erősen görbe, s akkora, mint a krexmadáré;
szembeszáll a kígyókkal. Amelyek inkább az ember környezetében élnek, azoknak a feje és nyaka teljesen
csupasz, tollazata pedig, az egészen fekete fej, nyak, szárny és a farok kivételével, teljesen fehér, lába és
csőre pedig olyan, mint a másik fajtáé. (Kisbetűkkel írd be, az első betűt is!) 

85/96.  Egyes mitológiai lények ábrázolásában olykor egy vagy több állat vonásai is
megjelennek. Jelöld be, kihez mi tartozik! 

Hal Kígyó Krokodil Madár
Kos /

kecske
Ló Víziló Oroszlán

Hippokamposz

Pégaszosz

Ammut

Khiméra

Griff

Kentaur

Medusza

Hippokamposz

Pégaszosz

Ammut

Khiméra

Griff

Kentaur

Medusza



4 pont

4 pont

86/96.  Kösd össze a földrajzi neveket a hozzájuk kapcsolódó állatnevekkel!

kecske ló bika tehén

Boszporosz

Aigoszpotamoi

Hippukréné

Tauromenion

Boszporosz

Aigoszpotamoi

Hippukréné

Tauromenion

87/96.  Az ókori hagyomány szerint Homérosz írt egy komikus eposzt (eposzparódiát), amely
állatok küzdelméről szól. Melyik állatcsapatnak mi a szerepe benne?

harci jelet kürtölnek
a sérelmet

szenvedett, háborút
indító fél

a sérelmet okozó,
megtámadott fél

a békák
szövetségesei

békák

egerek

szúnyogok

rákok

békák

egerek

szúnyogok

rákok



4 pont

Jelöld meg a helyes válaszokat!

1 pont

A vízilovak Egyiptom legveszélyesebb állatai közé tartoztak, az emberek nagyon féltek tőlük.

A fajansz vízilószobrocskák lábait sírbatétel előtt gyakran letörték az egyiptomiak: a szándékos
csonkítással azt kívánták elérni, nehogy elvigyék a sírból a szobrokat.

A vízilovak elsődlegesen növényevő állatok – hatalmas étvágyukkal akár meg is tizedelhették az
egyiptomi termést.

A vadon élő vízilovak ma is komoly veszélyforrást jelentenek Egyiptom ritkábban lakott területein.

Taweret, az egyiptomiak vízilóformájú istennője a gyermekek és a várandós anyák védelmezője volt.

Olykor Hórusz ellenfelét, Széth istent is víziló formájában ábrázolták.

88/96.  Párosítsd a Phaedrus-mesék szereplőit!

holló tehén bárány páva

farkas

csóka

róka

béka

farkas

csóka

róka

béka

89/96.  Melyik állítás igaz a nílusi vízilovakra? 



1 pont

gigászok

Kekropsz

Kheirón

Néreidák

Tüphón

Erekhtheusz

1 pont

Latopolisz

Hermupolisz

Memphisz

Hierakónpolisz

Oxürhünkhosz

Héliopolisz

Elephantiné

Tanisz

Lükopolisz

Panopolisz

90/96.  Kinek (kiknek) volt a görögök képzeletében kígyó altestük?

91/96.  Az alábbi egyiptomi városnevek közül melyek őrzik valamilyen állatnak a nevét? 



1 pont

Hésziodosz: Munkák és napok

Homérosz: Iliasz

Homérosz: Odüsszeia

Vergilius: Georgica

Vergilius: Aeneis

Írd be a választ!

1 pont

Arión

1 pont

gyík

92/96. Az alábbiak közül melyik műben szerepel állatokat vagy állatokat is pusztító járvány?

93/96.  "Tainaronnál látható is ........-nak egy kisebb méretű, bronz emlékműve, amely egy
delfinen ülő embert ábrázol." - írja Hérodotosz. Kinek a neve hiányzik a mondatból? (Ne felejtsd
el nagy kezdőbetűvel írni!)

94/96.  A képen egy vázakép kiterített rajza látható, amelyen sok állatot ábrázoltak. Melyik
látható ezek közül egy híres Apollón-szobron is, amelyen az isten - elterjedt értelmezés szerint -
éppen készül megölni az állatot? Írd le az állat nevét magyarul, kisbetűvel!



3 pont

Kirké

1 pont

Alexandria

Beküldés

Biztosan bekülditek a megoldást?

95/96.  Ki a képen látható mitológiai történet női főszereplője? (Ne felejtsd el a neve első betűjét
nagybetűvel írni!) 

96/96. Melyik egyiptomi város alapításáról szól az alábbi történet?
Amikor [a király] meglátta ezt a kitűnő fekvésű területet (földnyelvszerű, kellő szélességű földszoros, s 
egy tavat választ el a tágas öbölben végződő tengertől)... megparancsolta, hogy ehhez a helyhez 
alkalmazva rajzolják meg a város alaprajzát. Mivel azonban kréta nem volt kéznél, árpalisztet használtak, 
és a fekete talajon kerékhez hasonló ábrát rajzoltak; ívéhez belülről – a kiterített khlamüsz széléhez 
hasonlóan – egyenes vonalak csatlakoztak, melyek középütt egymás felé tartottak. A királynak tetszett a 
terv, de ekkor a folyó és a mocsár felől hirtelen töméntelen, különböző nagyságú és fajtájú madár szállt 
arra a helyre felhő módjára, és semmit nem hagytak az árpalisztből. (Ne felejtsd el a városnév első betűjét 
nagybetűvel írni!) 


